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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                      

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  4/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  29/2013 
 
«Πεξη εγθξίζεωο θαη παξαιαβήο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: Μειέηε αλάπιαζεο ξέκαηνο 
Κάθθαβνπ ζηελ Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο». 
 
    Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο επηά (07) ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Πέκπηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 4/01-02-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο Σπύξνο            Πξόεδξνο Γ.Σ. 1. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
2. Μηραιόπνπινο Μηραήι  Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.  2. Φαξακήο Αληώληνο 
3. Φξηζηάθνο Σηαύξνο        Γξακκαηέαο Γ.Σ. 3. Μέληεο Γεώξγηνο 
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 4. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο           Αληηδήκαξρνο    
6. Κνπηζνληθνιήο Φαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο     Αληηδήκαξρνο   
8. Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
9. Σνπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
13. Λύξαο Φαξάιακπνο   
14. Μαξνύζεο Φαξάιακπνο   
15. Πεηξάθεο Φξήζηνο   
16. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο   
17. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
20. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
21. Τζάθνο Πέηξνο   
22. Τζάθνο Κσλ/λνο   
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Χπρνγπηόο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειώλαο, Σθάγθνο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Τδάθαο 
Γεώξγηνο Τ.Κ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Τ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ληξώλ, 
Φνπζάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Φξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο 
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Μηραήι Τ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Παληαλάζζεο, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Τ.Κ. 
Ταιάλησλ. 
   Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έθηνπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο. 
   

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην δέθαην (10ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Γεώξγην Βνπλειάθε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   Με ηελ αξηζ. 304/2011 απόθαζε ηεο Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ, αλαηέζεθε ε κειέηε κε ηίηιν 
«Μειέηε αλάπιαζεο ξέκαηνο Κάθθαβνπ ζηε Γ.Δ. Μνλεκβαζίαο», ζην γξαθείν κειεηώλ 
«Σηξαηάθνπ Φσηεηλή-Κνηζηώλε Γεσξγία-Γξίβα Γεκεηξίνπ-Κσζηάθνπ Φξύζαλζνπ». Γηα ηελ 
αλάζεζε ππνγξάθζεθε ε αξηζ. πξση. 1852/30-01-2012 ζύκβαζε.  
 Ο κειεηεηήο κε αίηεζή ηνπ θαηέζεζε ζηε Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηελ αξρηηεθηνληθή, 
ηνπνγξαθηθή, πδξαπιηθή, ζηαηηθή θαη πεξηβαιινληηθή κειέηε ηεο αλσηέξσ κειέηεο, γηα έιεγρν 
θαη ζεώξεζε. Η κειέηε ειέγρζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηε Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ζηηο 
08/11/2012. Γηα ηε κειέηε γλσκνδόηεζε ην ζπκβνύιην ηεο Τ.Κ. Μνλεκβαζίαο κε ηελ 2/2013 
απόθαζή ηνπ. 

Γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κειέηεο από ηνλ θ. Βνπλειάθε. 
Ο θ. Φξηζηάθνο είπε: Έλα κηθξό ηζηνξηθό ηεο κειέηεο έρεη σο εμήο: 

- Τν 2006 ην δεκνηηθό ζπκβνύιην (Γήκαξρνο Παληειήο Γεώξγαο) δήηεζε από ηηο ηερληθέο 
ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο νξηνζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο. 
- Τν 2007 ν δήκνο πξνρώξεζε ζηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο νξηνζέηεζεο (Γήκαξρνο Νεθηάξηνο 
Μαζηνξόπνπινο), ε νπνία νινθιεξώζεθε ην 2008 θαη επίζεκα δεκνζηεύηεθε ζε ΦΔΚ. 
- Τν 2010 ν δήκνο δήηεζε ηελ ζύληαμε ηεπρώλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ 
ξέκαηνο ςεθίδνληαο πίζησζε 15.000 €  ζην πξόγξακκα ΘΗΣΔΑΣ θαη παξάιιεια επέιεμε ηνπο 
κειεηεηέο. Η κειέηε δελ αλαηέζεθε ηειηθά ιόγσ δηαθνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΘΗΣΔΑΣ ηνλ 
Ινύλην ηνπ 2010 θαη αλαηέζεθε ρξεκαηνδνηνύκελε κε πηζηώζεηο ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 
Μνλεκβαζίαο ην 2011. 
              Σην πεξηερόκελν ηεο κειέηεο έρσ λα θάλσ ηηο εμήο παξαηεξήζεηο:  
- Σηελ δηαζηαύξσζε ηνπ ξέκαηνο κε ηελ Δζληθή Οδό (ηδηνθηεζία Γ. Μπειεζε) ζα έπξεπε λα γίλεη 
κηθξνύ κήθνπο θάιπςε ηνπ ξέκαηνο πεξίπνπ (20 κέηξα) ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ νη 
θπθινθνξηαθέο αλάγθεο πεδώλ θαη νρεκάησλ. 
- Σηελ πεξηνρή ηνπ Λπθείνπ έπξεπε λα πξνβιεθηεί ε δεκηνπξγία αλάινγνπ θόκβνπ  κε θάιπςε 
ηνπ ξέκαηνο ζε κηθξό κήθνο ώζηε λα ελσζνύλ ηα δπν ηκήκαηα ηεο πόιεο πνπ βξίζθνληαη έλζελ 
θαη έλζελ ηνπ ξέκαηνο αιιά θαη απμεκέλεο θπθινθνξηαθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Λπθείνπ. 
- Σην θέληξν ηνπ ξέκαηνο, ζην ζεκείν πνπ ε κειέηε πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή πεδνγέθπξαο, 
έπξεπε λα πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή γέθπξαο γηα ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ ώζηε λα ππάξρεη έλα 
αθόκα ζεκείν πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. 
- Σηα ζεκεία πνπ ε κειέηε νξηνζέηεζεο θαη ε πδξαπιηθή κειέηε έδεημαλ όηη ππάξρεη κεγάιν 
πιάηνο ηνπ ξέκαηνο ζα κπνξνύζε λα γίλεη δηαπιάηπλζε ησλ δπν δξόκσλ πνπ ππάξρνπλ 
παξάπιεπξα ηνπ ξέκαηνο ώζηε λα γίλεη νκαιόηεξα ε θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ αθνύ νη 
δξόκνη απηνί απνηεινύλ νπζηαζηηθά ην κνλαδηθό δξόκν ζύλδεζεο κε ην δπηηθό ηκήκα ηεο 
Μνλεκβαζίαο, πεξηνρή Λπθείνπ θαη παλαγίηζαο ην νπνίν έρεη αλαπηπρηεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 
ρξόληα κε ηελ θαηαζθεπή πνιιώλ νηθηώλ θη επηρεηξήζεσλ. 

Τν ηνπηθό ζπκβνύιην Μνλεκβαζίαο ζηελ νπζία δελ ελέθξηλε ηε κειέηε, αθνύ ν Πξόεδξνο 
Γεκήηξηνο Φνπζάθνο, κέινο ηεο παξάηαμήο ζαο δήισζε όηη ε κειέηε απηή δελ δίλεη ιύζε ζηα 
πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ ξέκαηνο, ελώ ν ζύκβνπινο Αληώλεο Αλδξηηζάθεο είπε όηη ε 
κειέηε δελ έρεη ζνβαξό αληηθείκελν γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ ξέκαηνο θαη ηελ θαηαςήθηζε.  
Όζνλ αθνξά ηελ άπνςε όηη δελ επηηξέπεηαη νύηε θαη ειάρηζηνλ ε θάιπςε ξέκαηνο κε 
πιαθνζθεπή νρεηό, ζεκεηώλνπκε όηη ζήκεξα ν Γήκνο εθηειεί έξγα «Κάιπςε ξέκαηνο ζηελ 
πεξηνρή Μπξάκνπ Μνιάσλ » ηεηξαπιάζηνπ βάζνπο θαη πιάηνπο από ην δηθό καο, ζην νπνίν 
γίλεηαη πιήξε θάιπςε ζε κήθνο πεξίπνπ 1000 κέηξα θαη ηελ θαηαζθεπή πιαθνζθεπνύο αγσγνύ 
θάιπςεο ξέκαηνο ζηελ πεξηνρή Απινζπεινο ζηελ πόιε ηεο Νεάπνιεο, όπνπ θαη εθεί γίλεηαη 
πιήξε θάιπςε ξέκαηνο, ελώ ζηε Μνλεκβαζηά πξνηείλακε κηθξή θάιπςε ηνπ ξέκαηνο ζε δπν 
ζεκεία θαη κάιηζηα ππήξρε ε ζύκθσλε γλώκε ησλ κειεηεηώλ ζηελ αξρηθή θάζε ηεο κειέηεο. 
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Με βάζε ην ζθεπηηθό ηεο παξαπάλσ εηζήγεζεο, θαηαςεθίδσ ηελ κειέηε αθνύ πηζηεύσ όηη δελ 
ζα αληηκεησπίζεη ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο Μνλεκβαζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ξέκαηνο.  

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 225 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 
κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνψεθία 
 Τελ έγθξηζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε αλάπιαζεο ξέκαηνο 
Κάθθαβνπ ζηε Γ.Δ. Μνλεκβαζίαο».  
     Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Νεθηάξηνπ Μαζηνξόπνπινπ, Σηαύξνπ Φξηζηάθνπ, Γεσξγίνπ 
Παπαδάθε, Παλαγηώηε Νηθνιηλάθνπ o νπνίνο ςεθίδεη αξλεηηθά δηόηη αξλεηηθά έρεη ςεθίζεη ν έλαο 
ζύκβνπινο ηεο ΤΚ Μνλεκβαζίαο θαη ν Πξόεδξνο έρεη επηθπιάμεηο θαη Πέηξνπ Τζάθνπ, ν νπνίνο 
ςεθίδεη αξλεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε λα ζηξσζεί ην έδαθνο κε ηζηκέλην αλ είλαη λόκηκν θαη 
εθηθηό γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. 
 Θεηηθά ςήθηζε ν Πξόεδξνο ηεο Τ.Κ. Μνλεκβαζίαο. 
 

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  29/2013. 
 

           Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                 Ο Γξακκαηέαο                    Τα Μέιε 

 Αβδνύινο Σπύξνο  
 
 
Ο Πξόεδξνο Τ.Κ. 
Μνλεκβαζίαο 
Φνπζάθνο Γεκήηξηνο 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

Φξηζηάθνο Σηαύξνο Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. 

Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

Σνπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Λύξαο Φαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Φαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Φξήζηνο 
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Τζάθνο Πέηξνο 
Τζάθνο Κσλζηαληίλνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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